Bierzmowanie, 20 kwietnia 2018
Kandydaci przygotowujący się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania przy parafii
św Józefa w Summit powinni:
1. W pełni uczestniczyć (przystąpić do spowiedzi i
komunii św) wraz z rodzicami i jeśli to możliwe ze
świadkami, we Mszy św , podczas której zostaną
przedstawienie całej parafii.
2. Uczestniczyć z uwagą we wszystkich katechezach przygotowujących do Sakramentu
Bierzmowania.
3. Wpłacić kwotę $120.00 (kwota pokrywa koszty związane z Bierzmowaniem: Pismo święte,
krzyż, toga,szarfa, litery ,proporzec, wystrój kościoła, Dar Ołtarza, kwiaty oraz Dzień
Skupienia u Sióstr Dominikanek w Justice). Kwotę dostarczamy do 30 listopada 2017r.
4. Proszę dostarczyć kopię Aktu Chrztu świętego oraz formularz rejestracyjny. Imię do
bierzmowania razem z informacją o świadku do bierzmowania podajemy do końca
stycznia 2018.
5. Napisać list do proboszcza. List powinien składać się z następujących treści: informacje o
sobie, o modlitwie w Twoim życiu, dlaczego chcesz przyjać Sakrament Bierzmowania,
informację o imieniu bierzmowania i wybranym świętym patronie – dlaczego takie, informacje
o świadku-dlaczego ten i w jaki sposób ta osoba może Ci pomóc w stawaniu się lepszym
chrześcijaninem, informacje o wykonanych godzinach społecznych.
6. Brać udział w Mszy św niedzielnej w parafii św Józefa.
7. Wziąść czynny udział w programie Kolędniczym u Sióstr Dominikanek w Justice 17 grudnia
o godzinie 2:30 po południu. Próby kolęd odbędą się 26 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia
zaraz po Mszy swiętej niedzielnej o godzinie 1:30 w kościele Św. Józefa. Rodzicebardzo mile
są widziani w dołączeniu się w naszym wspólnym kolędowaniu.
8. Uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym : dla dziewczyn 4 marca od godziny9:00-12:00 w
południe w Sacread Heart w Palos Hills. Natomiast dla chłopaków 18 marca od godziny 9:0012:00 w tej samej lokalizacjii.

9. Wykonać 20 godzin prac społecznych i ich
potwierdzenie przedstawić na egzaminie 13 lub 14
kwietnia 2018 r. Rozmowa kwalifikacyjna
kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie
się 13 kwietnia o godzinie 7:30 wieczorem. Natomiast
14 kwietnia rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się o
godzinie 11:00. Wszystkich kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na Aulę
szkolną.

10. Uczestniczyć w Dniu Skupienia przed Bierzmowaniem
u Sióstr Dominikanek w Justice 7 kwietnia 2018 r.
Rozpoczynamy o godzinie 9:00-3:00 po południu.
11. Uczestniczyć w próbie przed Bierzmowaniem
17 kwietnia o godzinie 7:00 wieczorem.
12. Współpracować ze wszystkimi osobami
odpowiedzialnymi za przygotowanie do Sakramentu
Bierzmowania.

Uroczysta Msza święta Sakramentu
Bierzmowania odbędzie się
20 kwietnia 2018r
o godzinie 7:00 wieczorem.
Spotykamy się
o godzinie 6:30 wieczorem
w kościele Św. Józefa w Summit.

